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Bêste minsken verbonden met Nijkleaster,
Wij sturen jullie deze ‘Jaardag 2020’ nieuwsbrief omdat er dit jaar geen jaardag
gehouden kan worden. Dat vinden we bijzonder jammer, omdat we het bij Nijkleaster
juist moeten hebben van de verbinding! We zijn blij dat ons basisprogramma op
woensdagochtend, vrijdagavond en zondagochtend wél kan plaatsvinden
(https://nijkleaster.frl/programma-najaar-2020/). Voor het ‘dagelijkse nieuws’ blijf je
op de hoogte via onze website en facebook. Met deze brief willen we jullie
informeren over de huidige ontwikkelingen bij Nijkleaster en op klooster Westerhûs.
Gegevens kunnen onder aan deze brief worden gewijzigd. Of eventueel kan een
bericht gestuurd worden aan Adrie Kaspers, a3kaspers@gmail.com

Er zijn mensen die, ook al kennen ze de zwaarte van het leven als geen ander, een
wonderbaarlijke rust en vrede uitstralen. Vreugde zelfs. We kennen allemaal wel zo
iemand. Ik denk bijvoorbeeld aan de Dalai Lama, de leider van Tibet, en voormalig
aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika. Die twee zijn vrienden van elkaar. Als ik
hen op een foto samen zie, word ik meteen vrolijk, zo aanstekelijk is hun lach. Jezus
was vast ook zo iemand in wiens nabijheid je je meteen een beetje lichter voelde.
Deze mensen laten zien dat het mogelijk is: rust en vreugde vinden, ook in moeilijke
omstandigheden.
Het zijn deze rust en vreugde waarover Jezus het heeft als hij zegt: ‘Ik zal jullie rust
geven’. Geen rust en vreugde die pas neerdalen als de moeilijkheden voorbij zijn,
het leed geleden. Juist temidden van wat zwaar is, laten ze zich vinden.
(ds. Saskia Leene tijdens een viering op zondag 18 okt. 2020)

Ik zal jullie rust geven (Matteüs 11,28)
Ontwikkelingen Klooster Westerhûs
a. Bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan heeft in de maanden juni en juli op het gemeentehuis
ter visie gelegen. Daarop zijn drie bezwaren binnen gekomen, van de provincie en
van twee buren. De provincie maakte bezwaar tegen de manier waarop de
archeologische waarden waren gewaarborgd. De bezwaren van de buren richten
zich vooral op de toename van het verkeer op de smalle toegangsweg. Op grond
van de bezwaren is het plan aangepast. De archeologische waarden zijn door een
wijziging van de voorschriften beter gewaarborgd en langs de toegangsweg worden

passeerstroken aangelegd zodat tegemoet komend verkeer elkaar kan passeren.
Het plan wordt begin november in de gemeenteraad van Leeuwarden behandeld en
wij hopen dat het eind dit jaar definitief kan worden vastgesteld, waarna de
bouwvergunning kan worden aangevraagd. Als alles meezit kunnen we begin
volgend jaar met de eerste fase van de bouw van start gaan.

b. Het bouwproces
Er is voor gekozen om het werk uit te voeren in bouwteam verband. Dat betekent dat
van te voren een aannemer wordt gekozen die een prijs neerlegt waarvoor hij het
plan wil realiseren. Er vindt dan geen openbare aanbesteding plaats. Aan 5 Friese
aannemers is gevraagd om een plan in te leveren. Op basis van prijs en kwaliteit
heeft ons bestuur gekozen om de opdracht te verlenen aan Bouwbedrijf Kolthof uit
Stiens. De plannen worden nu in bouwteamverband uitgewerkt tot een bestek.
Het bouwteam staat onder leiding van Stefano Delea van StevensvanDijck
Bouwmanagers. Naast Bouwbedrijf Kolthof maken daar deel van uit JONG
architecten uit Lemmer, Innax uit Heerenveen voor de installaties, Econstruct uit
Leeuwarden voor de techniek en Henk Kroes, onze bouwpastor namens Nijkleaster.
Wij zijn heel blij met ieder van deze partijen! Ze zijn bijzonder gemotiveerd om deze
vervallen plek in het landschap te veranderen tot een stijlvol, duurzaam en in het
wijde landschap passend kloostererf.

c. Inzet van vrijwilligers
Een van de opdrachten aan aannemer Kolthof is ook om te kijken hoe vrijwilligers
kunnen worden ingeschakeld. Te denken valt aan slopen, opruimen gedurende de
bouw, inrichten van het erf en de tuin, schilderen. Wij hebben daar heel goede
ervaringen opgedaan bij de bouw van de Ferdjipping in de Redbadtsjerke in Jorwert.
Daarnaast proberen we ook om materialen die vrij komen bij de sloop opnieuw te
gebruiken. Er ligt op dit moment al een grote bult gebroken beton afkomstig van de
sleufsilo’s en een deel van de erfverharding, om als fundering te dienen van het
parkeerterrein. We proberen ook de houten spanten van de ligboxstal een nieuwe
bestemming te geven. We hopen op voldoende enthousiaste klussers die ons hierbij
willen helpen. Zodra de plannen meer in detail zijn uitgewerkt en we iets meer zicht
hebben op een datum waarop we gaan beginnen, zullen we van ons laten horen.

d. Wet Natuurbescherming

Om met de bouw te kunnen starten
moest ook een onderzoek worden
gedaan naar het voorkomen van
beschermde soorten. Uit dat onderzoek
kwam naar voren dat er drie soorten
vleermuizen (Gewone Dwergvleermuis,
Ruige Dwergvleermuis en Gewone
Grootoorvleermuis) en een Kerkuil in
de boerderij huizen. Om een
bouwvergunning te kunnen krijgen
moeten daar speciale maatregelen
voor worden getroffen. Een van de
maatregelen is dat er tijdelijke
onderkomens moeten worden
geplaatst. Daarvoor zijn deze zomer al
speciale vleermuiskasten in de bomen
naast de boerderij opgehangen en is er
een kerkuilenkast geplaatst door de
Werkgroep Kerkuilen Friesland. Bij de
uitvoering van de bouw zullen ook voor
deze bewoners permanente
voorzieningen worden gemaakt in de
boerderij.

zoals door de landelijke kerk dringend wordt aanbevolen.
Hieronder stellen Jenny en Aart zichzelf aan jullie voor:
Jenny de Leeuw
Ik ben eerder vertrouwenspersoon
geweest bij een scholengemeenschap.
De afgelopen vijftien jaar heb ik als
vertrouwensarts en coach gewerkt bij
Veilig Thuis. Bij Veilig Thuis komen veel
vragen binnen over seksueel- en/of
grensoverschrijdend gedrag,
machtsmisbruik en mishandeling. Goed
luisteren is voor een vertrouwensarts
voorwaarde om een situatie goed en
zorgvuldig in kaart te kunnen
brengen.Veiligheid creëren voor alle
betrokkenen is daarbij van groot
belang.
Nijkleaster wil een veilige gemeenschap zijn voor iedereen. Ik voel me verbonden
met de doelstelling van Nijkleaster en ben bekend met het reilen en zeilen in de
protestantse kerk. Zodra je je zorgen maakt over je veiligheid of je te maken hebt
met grensoverschrijdend gedrag, op welke manier dan ook, dan kun je bij mij terecht
als vertrouwenspersoon om je verhaal te vertellen. Samen kijken we dan wat we het
beste kunnen doen.

Veilige Kerk
Contactgegevens: tel: 06-24131580 of jennydeleeuw52@gmail.com
Benoeming Vertrouwenspersonen
Nijkleaster wil een gastvrije gemeenschap zijn, een plek waar het goed toeven is
voor wie er te gast is of meewerkt. Aan deze sfeer van gastvrijheid en veiligheid
dragen we allemaal bij. Toch kan het ook bij Nijkleaster anders gaan dan we willen
en bedoelen.
Per 1 september 2020 heeft Nijkleaster twee vertrouwenspersonen benoemd, Jenny
de Leeuw en Aart Veldhuizen. Bij hen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek
als je binnen Nijkleaster aanloopt tegen gedrag dat jij als ongewenst of
grensoverschrijdend ervaart. De vertrouwenspersoon luistert naar wat je dwars zit en
denkt met je mee over wat je zou kunnen en willen doen. Daarbij houd je zelf de
regie.
Het bestuur van Nijkleaster heeft de vertrouwenspersonen hiernaast een tweede
taak gegeven, namelijk het helpen voorkomen van ongewenst gedrag. Ze zullen er
van tijd tot tijd aandacht voor vragen, bijvoorbeeld door het bespreken en invoeren
van een gedragscode voor alle (vrijwillige) medewerkers van Nijkleaster in de nabije
toekomst. Op deze manier geeft Nijkleaster vorm aan beleid rond veilig kerk-zijn,

Aart Veldhuizen
Ik werk als predikant in Langweer en
als geestelijk verzorger bij Patyna.
Daarnaast heb ik een eigen praktijk
voor pastorale supervisie en in het
verleden was ik vertrouwenspersoon
van een scholengemeenschap en een
zorginstelling. Ik ben op meerdere
fronten gewend om vertrouwelijke
gesprekken te voeren en veiligheid en
integriteit staat daarbij hoog in het
vaandel. Als je geconfronteerd wordt
met grensoverschrijdend gedrag, neem
dan gerust contact met me op.
Contactgegevens: tel. 06-10702165
of aart.c.veldhuizen@gmail.com

honderdste verjaardag – om dat moment bijzonder te gaan vieren. Uit dankbaarheid
en uit respect voor al het moois dat hij de Friese cultuur geschonken heeft. Onder
het motto 'Jentsje Popma 100' organiseren we volgend jaar van eind mei tot eind
september een tentoonstelling met zijn werk in de Grote Kerk in Leeuwarden. En we
zijn al begonnen met de eerste voorbereidingen voor een boek over zijn leven en
werk. Jan Henk Hamoen heeft een oproep gedaan aan de bevolking in Friesland in
de Leeuwarder Courant, het Fries Dagblad en via Omrop Fryslân om zich te melden
als ze werk van hem in bezit hebben of weten dat ergens werk van hem hangt of
staat. En dat leverde heel veel reacties op. En misschien levert dit stukje weer
nieuwe reacties op. Graag: jhhamoen@gmail.com.
We gaan nu verder aan het werk om onze plannen te realiseren, zodat we van
'Jentsje Popma 100' een groot succes kunnen maken. Jullie horen vast meer van de
werkgroep die bestaat uit Trees van der Wal, Alex Riemersma en Jan Henk Hamoen.
Popma werd dus kort geleden 99 jaar oud en in kleine kring werd dat gevierd in het
Van der Valk hotel in Leeuwarden. Met een tekst op hun reclamezuil gaven ze er nog
een extra feestelijk tintje aan!

Jentsje Popma 100
Op woensdag 30 september werd Jentsje Popma 99 jaar. Voor wie het nog niet
weet: in 2015 schonk deze Friese kunstenaar zijn atelier in Leeuwarden en al zijn
kunstwerken die daarin aanwezig waren aan de Stifting Nijkleaster. Een groots
gebaar en sinds dat moment beheert Nijkleaster bestuurslid Jan Henk Hamoen deze
schenking. Dat bestaat niet alleen uit het zorgvuldig koesteren van dat rijke bezit,
maar ook uit het verkopen van al die kunstwerken. Het heeft ons als Nijkleaster al
veel opgeleverd.
Tot slot
Gerard Reve dichtte ooit ‘Dat koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat nog wat?’ Zo
krijgen wij ook vaak de vraag: ‘Dat nieuwe klooster, wordt dat ooit nog wat?’
Natuurlijk herkennen we die vraag. We hebben allemaal last van ongeduld. En we
verlangen hartstochtelijk naar een nieuwe fase. Ook tijdens de bestuurvergadering
van 19 oktober kwam dit aan de orde. We moeten ons allemaal verhouden tot het
‘wachten’. Voor de kleasterlingen die zich voorbereiden op het wonen op Westerhûs
is het een extra geestelijke oefening. We proberen steeds voor ogen te houden dat
‘de weg de bestemming is’. Voor ons is dit niet alleen maar een mooie spirituele
quote. We zijn onderweg en het fysieke klooster is niet het doel van de reis, het moet
onze missie en reis faciliteren. En die missie is, zoals het staat op onze website:

Het bestuur van Nijkleaster heeft besloten - nu we op weg zijn naar Popma’s

De Stichting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in het dorp
Jorwert. De doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust
kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen (stilte, bezinning
en verbinding). Tegelijkertijd is het een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten in

liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Zo wordt in ‘Nijkleaster’
gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en er wordt een aandeel geleverd
aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.
Dat gebeurt nu ook al. Net als bij het Koninkrijk: ‘het is al onder ons’. Maar natuurlijk
herkennen we allemaal de vraag en stellen wij die ook vaak: Wanneer? We hopen
dat het bouwen en restaureren in 2021 zal worden uitgevoerd. En bij tijd en wijle
laven wij ons aan de woorden van de eerste strofe uit Gedicht XIV Uit het innerlijk
rijk van Henriette Roland Holst- Van der Schalk.
Met die woorden hebben we de bestuursvergadering afgesloten en besluiten wij
deze nieuwsbrief:

Leer stil zijn en leer niets doen en leer wachten:
't geheim der sterken school altijd daarin,
dat zij zich instelden op lange drachte' en
intoomden d' ongestuime dadenzin.
(Uit: tusschen tijd en Eeuwigheid (1934) p. 24)

Mei in hertlike groetnis,
út namme fan it hiele team fan Nijkleaster,

Hinne Wagenaar
(pionier-predikant Nijkleaster en Westerwert)
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